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Jaarverslag 2009 Avifauna Groningen 
 

 
Vereniging 
De vereniging telde per 1 januari 2009 414 leden (2 ereleden, 50 gezinsleden, 1 jeugdlid en 
362 gewone leden). Op 1 januari 2010 zijn dit 376 (2 ereleden, 46 gezinsleden, 0 jeugdlid en 
328 gewone leden), wat een opvallend sterke afname is. De reden hiervoor is dat er in april 
2010 nog 50 leden waren die hun contributie in 2009 niet hadden voldaan. Het is te 
verwachten dat in ieder geval een deel hiervan hun contributie alsnog zullen betalen. Voor 
de zuiverheid zijn deze vijftig leden echter ten behoeve van het jaarverslag met terugwer-
kende kracht vanaf 1 januari 2010 uit de ledenlijst geschrapt. Een mogelijke reden voor het 
hoge aantal wanbetalers is de late contributie-inning. Met ingang van 2010 zullen er op 
financieel gebied enige wijzigingen worden doorgevoerd (zie hieronder), waarbij de 
contributie-inning op eerder tijdstip in het jaar zal plaatsvinden. 
 
Op 23 april 2009 werd de reguliere Algemene Ledenvergadering gehouden in ‘t Vinkhuys te 
Groningen. Er waren 23 leden aanwezig. 
Op 9 december 2009 was er eveneens in ’t Vinkhuys een extra ledenvergadering met name 
in verband met het verkiezen van nieuwe bestuursleden. Op deze vergadering waren 32 
leden aanwezig.  
 
 

www.avifaunagroningen.nl  
Webbeheerder: Henk de Lange 
 
Nadat in 2008 een compleet vernieuwde site was gelanceerd, is het in 2009 qua ontwikkeling 
een stukje rustiger aan gedaan. Wel zijn waar het mogelijk was zaken geoptimaliseerd aan 
het systeem. Dit is uiteraard een continue proces, tenslotte is een site “nooit” af voor een 
beheerder. 
De site is de laatste jaren ook breder geworden in aanbod, de nadruk ligt niet meer alleen op 
de waarnemingen, ook de beleving maakt inmiddels een groot deel uit, naast de 
werkgroepen en de ringpagina’s. De reisverslagen en verhalen worden als zeer positief 
ervaren en met groot plezier gelezen en gewaardeerd. 
De galerij met foto’s en filmpjes worden ook goed bekeken en dagelijks worden er nieuwe 
foto’s geplaatst met een gemiddelde van 10 per dag. 
Het Forum wordt in 2009 ook zeer goed gebruikt; vele discussies en vragen zijn aan bod 
gekomen. 
 
De webbeheerder wordt ondersteund door Ana Buren; zij voegt zelf verhalen toe of maakt 
pagina’s op voor anderen. De waarnemingen werden mede door Marnix Jonker bijgehouden. 
Ook verschillende werkgroepen hebben hun eigen activiteiten op de website geplaatst. 
 
Naast de Grauwe Gors bepaalt de website in belangrijke mate het gezicht van de vereniging 
naar buiten toe. 
 

Jaarverslag van de redactie van De Grauwe Gors 2009 
In 2009 verschenen in totaal vier nummers van De Grauwe Gors. Door vertraging opgelopen 
in 2008 verscheen nummer 3 van jaargang 36 (2008) pas in februari 2009. Vervolgens is de 
redactie erin geslaagd om de drie nummers van jaargang 37 nog in 2009 uit te brengen. Er 
verschenen nummers in mei, september en december. Deze nummers besloegen in totaal 
160 pagina’s, evenveel als in jaargang 36. 
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Het eerste en derde nummer betroffen min of meer reguliere Grauwe Gorzen met een 
gevarieerde inhoud en veel interessante artikelen. Het tweede nummer was weer een 
speciale editie met ditmaal als thema de Lauwersmeer. Deze Gors bestond voor een 
belangrijk deel uit samenvattingen van lezingen die gehouden werden op de vogelaarsdag in 
de Lauwersmeer op 4 april 2009, aangevuld met een lijvig artikel over Brilduikers in de 
Lauwersmeer door Egbert Boekema en Jan Hulscher. 
 
De redactie bestond in 2009 uit de volgende personen: Willem-Jan Fontijn (hoofdredacteur), 
Vera Jongman, Marnix Jonker, Harm de Mooij (vormgever) en Martijn Bot 
(waarnemingenrubriek). Gedurende het jaar vonden verder geen personele wijzigingen in de 
samenstelling van de redactie plaats. 
Met ingang van het eerste nummer vond er wel een belangrijke verandering plaats in de 
werkwijze van de redactie. Het is nu mogelijk om met behulp van een speciaal voor redacties 
ontwikkeld programma via het internet het redactiewerk te doen. Het binnengekomen 
materiaal wordt opgeslagen op een website (wel zo veilig bij pc-problemen) en is direct 
toegankelijk voor ieder redactielid. Het is daardoor zeer overzichtelijk en werkt erg prettig en 
snel. 
 
 

Werkgroepen 
 
Hieronder staan de verslagen van de aan Avifauna Groningen gelieerde werkgroepen voor 
zover ze actief waren in 2009. 
Voor verdere informatie (contactgegevens e.d.): zie www.avifaunagroningen.nl. 
 
Gierzwaluwwerkgroep 
Coördinator: Rob Lindeboom 

 
Groningen 
In de stad Groningen is sprake van steeds meer nieuwbouwprojecten waarbij 
gierzwaluwnestkasten ingemetseld worden. Vooral de gemeente verzoekt thans 
initiatiefnemers van nieuwbouw om bij geschikte projecten (qua hoogte, omgeving, 
materiaalgebruik, etc.) over te gaan tot het plaatsen van neststenen. Hoewel het nog lang 
niet bij alle initiatiefnemers goed tussen de oren zit, is te merken dat ook het inmetselen van 
neststenen steeds meer als duurzame maatregel wordt gezien.  
In 2009 heeft de werkgroep meegewerkt aan het project Huis van de Zwaluw, dat de 
Milieufederatie Groningen in opdracht van de gemeente Groningen georganiseerd heeft. 
 
Haren 
Avifaunalid en wethouder Jeroen Niezen heeft ervoor gezorgd dat in 2009 door BAM 
Vastgoed zeven gierzwaluwneststenen ingemetseld zijn in de oostelijke gevel van een nieuw 
appartementengebouw aan de Kroonkampweg/Van der Veenpad in Haren. Nu nog in het 
nieuwe gemeentehuis! Hoewel het materiaalgebruik daar wel eens de beperkende factor zou 
kunnen zijn. 
 
2010 
De Gierzwaluwwerkgroep zal in 2010 als werkgroep op houden te bestaan, maar zal haar 
activiteiten voortzetten via de opnieuw opgestarte Stadsvogelwerkgroep (coördinator 
Maricée ten Bosch). Wel zal het websitedeel van de gierzwaluwwerkgroep voorlopig nog 
blijven bestaan en aangevuld worden met nieuwe projecten. 
 
Voor verdere informatie zie www.avifaunagroningen.nl. 
 
Het melden van aanwezige kolonies dan wel kolonies, die bedreigd worden in de stad en 
provincie Groningen wordt nog altijd zeer op prijs gesteld! 



Jaarverslag Avifauna Groningen 2009       

 
Stadsvogelwerkgroep Groningen (SVWG) (in 2009: in oprichting) 
Coördinator: Maricée Ten Bosch 

 
Eigenlijk is dit geen jaarverslag, want de werkgroep stadsvogels is pas in januari 2010 met 
een vliegende herstart begonnen. Toch gebeurde er in 2009 ook al wat: er is een telling 
georganiseerd van vogelsoorten in het Noorderplantsoen. Zo’n 15 mensen hebben hier aan 
willen meewerken, waarvoor alsnog hartelijk dank! Tussen eind maart en begin juni is er zes 
keer een vroege ochtendtelling gehouden (start 1-1½ uur voor zonsopgang) en één maal 
een avondtelling (eind mei). De resultaten worden momenteel nog uitgewerkt. 
In 2010 zal de werkgroep echt haar vleugels uit gaan slaan. Er zijn en worden contacten 
gelegd met de Gemeente, Milieufederatie, Natuurmonumenten, Vogelbescherming. Er zal 
een ‘denktank’ gevormd worden van mensen met een passie voor de vogels in onze stad, 
waaruit vast veel ideeën opborrelen hoe ons voor de stadsvogels in te zetten. Een mail met 
de vraag mee te willen denken is verzonden naar een twintigtal ervaren stadsvogeltellers. 
Deze ‘denktank’ zal zoals het nu lijkt uit een tiental personen bestaan. Als stadsvogelwacht 
voor Groningen (een vrijwillige functie binnen Vogelbescherming Nederland de naam 
‘stadsvogelwacht’ schijnt overigens binnenkort te veranderen) wil ik mijn best gaan doen 
voor de vogels in onze stad en de coördinatie van de SVWG op me nemen. Krijgt de Bosuil 
in het Noorderplantsoen een nestkast? Zullen er Slechtvalken gaan broeden in de stad? 
Vindt de Huismus Groningen knus genoeg om zich uit te breiden? En meer van dit soort 
gevleugelde onderwerpen… wordt vervolgd. 
 
Oeverzwaluwwerkgroep 
Coördinator: Jan Glas 

 
Broedseizoen 2009 – 22 locaties met in totaal 1603 paartjes. Gemiddeld -73. Ongeveer 
evenveel als in 2008. 
Er waren geen zwaluwen aanwezig in Eibersburen en langs het Van Starkenborghkanaal. In 
Engelbert was het depot opgeruimd en tegenover PPG te Westerbroek was het depot niet 
geschikt, zo ook bij de Pier van Oterdum. Sinds lange tijd zaten er geen zwaluwen in de 
Breebaartpolder en de Jilt Dijksheide. De mooie kolonie aan de N33 nabij afslag Wildervank 
ging van 120 paartjes in 2008 naar 0 paartjes in 2009, de oorzaak hiervan is niet bekend. 
Hetzelfde probleem deed zich voor bij Smeerling. 
Tegenover deze 9 onbezette locaties waren er 5 nieuwe vestigingen. De kolonie op de 
vuilstort Groningen was opnieuw bezet, maar is verstoord door vossen. Een elektrisch raster 
is hier een oplossing. Een klein aantal nesten bij Fiber Glass (PPG) Westerbroek was nieuw, 
dit komt vermoedelijk omdat het tegenover liggend depot ongeschikt was geworden. In de 
Blauwe Stad en bij de Woortmanslaan waren opnieuw kleine kolonies aanwezig. Helemaal 
nieuw was de kolonie te Eelderwolde op een bouwterrein, hier is het 2e broedsel verstoord 
door jeugd. De aannemer had wel een rood/wit lint gespannen. Loek Scholtens zag op 4 
augustus >3500 oeverzwaluwen foerageren in de Kropswolderbuitenpolder. 
 
Dit is het laatste jaarverslag van de oeverzwaluwwerkgroep van de coördinator Jan Glas, die 
dit 25 jaar (!!) heeft gedaan. Dit is zijn persoonlijk nawoord: “In 1985 begonnen en nu na 25 
jaar oeverzwaluwen in onze provincie te hebben geïnventariseerd en velen voorzien van 
informatie en advies wil ik het (na seizoen 2009) gaan beëindigen. Vanaf 2010 inventariseer 
ik alleen nog het Botjes-zandgat en de gem.Slochteren. 
Ik stop met het maken van een jaarlijks verslag voor Avifauna en het Sovon. 
Als er problemen zijn buiten de gem.Slochteren ga ik daar helaas niet meer kijken, maar 
mailtjes met vragen worden wel beantwoord.  
Tevens wil ik iedereen bedanken die zich op één of andere wijze hebben ingezet voor onze 
oeverzwaluwen.” 
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Aangezien er geen opvolger is gevonden, is dit waarschijnlijk (vooralsnog?) het laatste 
jaarverslag van de Oeverzwaluwwerkgroep. 
 
 
Zwanenwerkgroep 
Coördinator: Jeroen Nienhuis 

 
In augustus 2009 zijn vrijwel alle Knobbelzwanenfamilies in Groningen gevangen en nog niet 
geringde zwanen van een ring voorzien. In totaal zijn 675 zwanen gevangen. Daarvan was 
één vrouw een tweede kalenderjaar, 230 waren adult en 444 juveniel. Van de 675 gevangen 
zwanen waren 43 adulten ongeringd; deze adulten en alle jongen (op twee na, die nog te 
klein waren) zijn geringd. Bij de jongen waren 249 (56%) van het mannelijk geslacht en 193 
(44%) van het vrouwelijk geslacht. Ieder jaar zien we dat er meer mannen dan vrouwen 
grootgebracht worden. Mannen zijn vaak betrokken bij heftige territoriale gevechten en 
leggen daarbij soms zelfs het loodje. Een hoger percentage mannen onder de jongen kan er 
dus mee te maken hebben dat mannen een hogere sterfte hebben dan vrouwen en dat daar 
al op geanticipeerd wordt bij de aanleg van eieren. Het is ook mogelijk dat de zwanen in 
Groningen qua populatie omvang aan hun top zijn; wanneer de populatie niet meer groeit, 
wordt meer geïnvesteerd in mannelijk nageslacht. Mannen trekken gemiddeld verder weg 
van hun geboorteplaats dan vrouwen. Zekerheid omtrent deze hypotheses is er echter (nog) 
niet, er is ook sprake van flinke immigratie van ongeringde vogels van buiten het 
studiegebied, hetgeen er op wijst dat het broedvogelbestand wellicht onvoldoende uit eigen 
jongen kan worden aangevuld.  
Gemiddeld waren er 4,0 jongen per zwanenfamilie, dit is meer dan in de voorgaande jaren. 
De signaalfunctie van de knobbel is verder onderzocht, door snavels van vogels met 
bekende leeftijd opnieuw te fotograferen (dat gebeurde eerder in 2006 en 2007). Zo ontstaat 
een beeld van de relatie tussen knobbelgrootte, leeftijd en conditie. 
In 2009 zijn de zwanen niet getest op vogelgriep; in verband met de dreigende epidemie van 
Mexicaanse griep had de Erasmus Universiteit geen capaciteit. 
 
Werkgroep kokmeeuwen 
Coördinator: Klaas van Dijk 

 
In 2009 is weer volop doorgegaan met de kernactiviteiten van de Werkgroep Kokmeeuw: het 
ringen van Kok- en Stormmeeuwen in en rond de stad Groningen en het aflezen van 
geringde Kok- en Stormmeeuwen. Er is dit jaar voor het eerst een poging gedaan om 
meeuwen met een slagnet bij de Oostersluis te vangen. Meteen de eerste keer (op 8 januari) 
was het een daverend succes en er werden in totaal 479 meeuwen gevangen (426 
Kokmeeuwen, 39 Stormmeeuwen en 14 Zilvermeeuwen). Dergelijke vangsten zijn alleen 
mogelijk tijdens flink winterse omstandigheden. Ook op 20 december hebben we de hele dag 
met het slagnet meeuwen gevangen bij de Oostersluis. Die dag werden in totaal 660 
meeuwen gevangen (485 Kokmeeuwen, 162 Stormmeeuwen en 16 Zilvermeeuwen). Verder 
is in de loop van 2009 een publicatie in Limosa verschenen over het eerste geval van een 
overwinterende Baltische Mantelmeeuw in Nederland. Een publicatie over een nieuw 
leeftijdsrecord bij de Kokmeeuw is in mei naar Dutch Birding verzonden en het artikel zal in 
de loop van 2010 worden gepubliceerd. De website van Avifauna Groningen is regelmatig 
gebruikt voor het melden van leuke waarnemingen en oproepjes om naar gekleurringde 
meeuwen te kijken. 
 
Werkgroep Steenuilen 
Coördinator: Jan van 't Hoff 

 
De belangrijkste activiteiten van de werkgroep in 2009 bestonden uit het in kaart brengen 
van de broedparen in twee gebieden rond Niehove-Oldehove en Oosterwijtwerd. Dit zijn de 
vaste monitoringgebieden in Groningen, elk ca. 5000ha groot, die deel uitmaken van het 
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landelijk steenuilenmeetnet. Daarnaast zijn, zoals gewoonlijk, de meldingen van 
waarnemingen of bekende broedgevallen elders in de provincie gecontroleerd, evenals de 
ca. 200 nestkasten.  
Het inventariseren van steenuilen in Groningen wordt een steeds lastiger klus. Het geringe 
aantal broedparen (10-max.15) komt zeer verspreid voor. Als gevolg van de grote afstanden 
tussen de territoria is de roepactiviteit laag, waardoor vaak vele bezoeken nodig zijn om 
zekerheid te hebben over de aanwezigheid van een individu of paar. Er zijn in Groningen 
geen gebieden meer waar nog een populatie steenuilen, met meerdere paren op korte 
afstand van elkaar, voorkomt. En de afstanden tot de bronpopulaties zijn (te) groot. 
Beschermingsmaatregelen voor de soort lijken niet langer zinvol. De werkgroep is daar sinds 
enkele jaren dan ook mee gestopt. De trieste conclusie is dat de steenuil voor Groningen als 
verloren moet worden beschouwd. De soort zal, zo is de verwachting, binnen enkele jaren 
definitief verdwenen zijn. Deze winter zal de steenuil ook geen goed hebben gedaan.  
 
Meer informatie over het wel en wee van de steenuil in Groningen is te vinden op 
www.steenuilgroningen.nl, de site die in 2010 zal worden ondergebracht bij de Avifauna-
website 
 
Werkgroep Ransuilen 
Coördinator: Trees Dik 

 
Een volledig jaarverslag zal het dit jaar nog niet worden, aangezien de werkgroep pas in 
november 2009 van start ging. Een korte kwartaalimpressie van het ontstaan derhalve. 
In november 2009 leidde een oproep van Trees Dik via de website van Avifauna tot een 
informatieavond voor geïnteresseerden. Harry Wijnands, stuwende kracht in Friesland op het 
gebied van de ransuil en het tellen van roestplaatsen, verzorgde de lezing op deze druk 
bezochte avond.  
De werkgroep werd geboren.  
   
De eerste actie van de werkgroep richtte zich, in navolging van Friesland, op het tellen en in 
kaart brengen van roestplaatsen in de provincie Groningen en het verzamelen van 
braakballen onder de desbetreffende roesten.  
In nauwe samenwerking met de webmaster van Avifauna verscheen op de website 
informatie over de ransuil, de manier van tellen, de verschillende telperiodes en een 
telformulier waarop gegevens konden worden doorgegeven. Hiervan werd veelvuldig gebruik 
gemaakt. 
Wanneer we eerder gedane waarnemingen uit 2009 meerekenen, zijn er tot nu toe 64 
roestplaatsen in kaart gebracht. Daarbij zijn circa 300 ransuilen geteld. Van het verzamelen 
van braakballen werd nauwelijks melding gemaakt. Gegevens hieromtrent ontbreken. 
 
De roestplaatsen liggen verspreid over de gehele provincie Groningen.  
 
De werkgroep bestaat voorlopig uit de volgende vier personen: 
Trees Dik, Gielje Timmer, Wytze Schilstra en Jelger Visser. 
 
Werkzaamheden voor de komende periode betreffen ondermeer: 
- het nader specificeren van de gegevens per telperiode  
- het verzamelen van braakballen 
- verzorgen van een digitale Nieuwsbrief voor waarnemers en andere 

geïnteresseerden 
- onder de aandacht brengen van het bestaan van de Werkgroep Ransuilen 
 samenwerking met andere vogel- en natuur organisaties 
- verzorgen van workshops braakballen pluizen 
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Werkgroep Koloniebroedvogels 
Coördinator: Kees Koffijberg 

 
Sinds 1987 worden alle broedende Kluten, plevieren, meeuwen en sterns in Groningen 
onder vlag van de Werkgroep Koloniebroedvogels geteld. De inventarisaties vinden plaats in 
het kader van het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB) van SOVON en in het kader 
van het Trilaterale Monitoring and Assessment Programme (TMAP) van de internationale 
wadden-samenwerking. In 2009 werd tevens een bijdrage geleverd aan het Jaar van de 
Visdief (SOVON project) en werd het 23e jaar aan de telreeks toegevoegd. In die periode is 
er veel veranderd. Vooral in het kustgebied zijn populaties sterk afgenomen, onder andere 
onder invloed van vegetatieontwikkelingen op de kwelder en verhoogd predatierisico. Op dit 
moment worden telgegevens geanalyseerd om relaties met vegetatieontwikkelingen op het 
spoor te komen. 
De meeste inventarisaties zijn uitgevoerd door de coördinator. Daarnaast hebben ook Eva 
Wolters en Erik Schothorst bijgedragen in het verzamelen van de gegevens. 
 
 
 
 
 
Wadvogelwerkgroep 
Coördinator: Marinus Brijker 

 
Algemeen 
De Wadvogelwerkgroep heeft in 2009 haar activiteiten op dezelfde manier als in voorgaande 
jaren uitgevoerd. Die bestonden uit integrale tellingen langs de gehele noordkust, 
steekproeftellingen in de Noordpolder-West, een slaaptrektelling van regenwulpen, een 
oefentelling, divers onderzoek, overleg met derden. Verslagen van tellingen zijn gepubliceerd 
op de website van de Werkgroep. 
Er stonden bij de werkgroep iets minder dan veertig tellers op de lijst, waarvan er 
vijfentwintig met enige regelmaat aan de tellingen hebben deelgenomen. Voor de 
steekproeven waren er in de loop van het jaar elf tellers beschikbaar. Daarbij zijn deze 
tellingen in toenemende mate gaan functioneren als opleiding voor nieuwe tellers. In 2009 
hebben zich drie nieuwe (aspirant)tellers bij de werkgroep gevoegd. Twee tellers moesten 
helaas vertrekken, een in verband met zijn gezondheid en een door verhuizing naar elders. 
De stuurgroep van de Werkgroep, bestaande uit Dick Veenendaal, Gerben Veenstra (beiden 
wetlandwacht), Dirk Blok (telmethoden), Jacob Poortstra (website), Marinus Brijker 
(algemene coördinatie), kwam twee keer bijeen voor overleg. 
 
Tellingen 
De Werkgroep heeft 4 keer een integrale wadvogeltelling uitgevoerd langs de Groninger 
Noordkust. De telling van 21 november moest worden afgebroken in het westelijk deel van 
Groninger kust en in het gebied rond Delfzijl als gevolg van dichte mist. Over het geheel 
genomen waren de tellingen voldoende bemenst, al kostte het soms wat moeite om de 
integrale tellingen rond te krijgen. 
Voor de tweewekelijkse steekproef in de Noordpolder waren er meestal voldoende tellers. 
We moesten vaker dan ooit uitwijken naar de zondag als teldag door extreme 
omstandigheden: regen, slecht zicht of extreem laag water door aanhoudende 
oostenwinden. Een paar keer kon er door ongunstige omstandigheden helemaal niet geteld 
worden. Dit laatste deed zich met name voor in het voorjaar en de vroege zomer en in 
december. Daarmee zette de trend voort die vanaf 2007 zichtbaar werd. De telgegevens van 
de integrale tellingen en de steekproeftellingen zijn ingevoerd in de database van SOVON. 
De coördinerende verantwoordelijkheid voor de integrale tellingen lag bij: 
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Joost Degenaar (Delfzijl – Eemshaven), Bart-Jan Prak (Eemshaven), Dick Veenendaal 
(Emmapolder, Lauwerpolder), Marinus Brijker (Noordpolder - Marnedijk), Willem de Ruiter 
(Marnedijk en Lauwersoog). 
 
Op 6 juni is er een oefentelling georganiseerd met hulp van Kees Koffijberg. Aan de 
oefentelling deden vijf tellers, onder wie drie beginnende, mee. Men ervoer het als een 
leerzame oefening. 
Op 25 april was er de slaaptrektelling van Regenwulpen, georganiseerd door Ronald Jalving 
en Marinus Brijker. Hieraan deden ongeveer 14 tellers mee, deels langs de waddendijk, 
deels in het binnenland in het Westerkwartier en bij Woudbloem. De telling liet zien dat er 
betrekkelijk weinig Regenwulpen overnachtten in de kwelder, voornamelijk in de Westpolder 
en in het stuk van de Julianapolder en de Negenboerenpolder. In het binnenland was sprake 
van aanzienlijke aantallen Regenwulpen, mogelijk is er sprake van een verschuiving van 
slaapplaatsen. De gekozen datum leek goed te zijn. 
 
Beschermingsactiviteiten 
In 2009 waren langs de Noordkust Dick Veenendaal en Gerben Veenstra actief als 
wetlandwacht. Daarnaast heeft de werkgroep wederom overlegd met de rayonbeheerder 
noord van de Stichting het Groninger Landschap. Het moment van inscharen van vee in de 
kwelder van de Negenboerenpolder blijft een probleem dat aandacht verdient. Het 
broedsucces van Kluten in die kwelder hangt bijvoorbeeld daar meer dan ooit van af nu het 
er op lijkt dat grootschalige jacht op vossen de predatiedruk heeft verminderd. De kluten in 
de Klutenplas broedden dit jaar succesvol doordat predatie door vossen a.g.v. omrastering 
van de kolonie wegviel. 
 
Overig 
De website ontving het afgelopen jaar 12% minder bezoekers dan in 2008. De pagina’s op 
de website met uitgewerkte gegevens zijn uitgebreid. 
Op 3 oktober organiseerde Vogelbescherming Nederland voor ons land de jaarlijkse World 
Birdwatch. De Wadvogelwerkgroep bemande een telpost bij Noordpolderzijl. Een verslag is 
verschenen in de Ommelander Courant. 
 
 
Werkgroep “Vogel van het jaar” 
Het zeer geringe aantal waarnemingen van de Vogel van het jaar 2009, de zomertortel 
bevestigt het vermoeden dat deze soort hard achteruit is gegaan het afgelopen decennium 
en mogelijk over een aantal jaren geheel zijn verdwenen uit onze provincie. Deze 
achteruitgang past in het landelijke beeld. In de eerste nummer van de Grauwe Gors in 2010 
zal een kort verslag staan van de resultaten. 
Na een aanvankelijk spannende verkiezingsrace werd de patrijs eind 2009 gekozen als 
Vogel van het jaar 2010. Er zal dit keer worden samengewerkt met de St. Werkgroep 
Grauwe Kiekendief. 
Eerdere “Vogel van het Jaar”: 2006 (Bonte Vliegenvanger), 2007 (Dodaars), 2008 
(Spotvogel) 
In de werkgroep hadden in 2009 de volgende personen zitting: Aart van der Spoel, Ronald 
Nuiver, Henk de Lange en Martijn Bakker. 
 
 
 

Activiteitencommissies 
 
De lezingen vonden allemaal plaats in ’t Vinkhuys in Groningen en werden goed bezocht. De 
lezingen zijn ook toegankelijk voor niet-leden. 
 
De excursiecommissie bestond in 2009 uit: Virry Schaafsma, Wim Woudman, Bauke Koole. 
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De lezingencommissie bestond in 2009 uit: Aart van der Spoel en Leon Peters. 
 
Hieronder volgt een korte opsomming van de lezingen en excursies in 2009. Van de meeste 
excursies en lezingen zijn uitgebreide verslagen verschenen in de Grauwe Gors of na te 
lezen op de website. 
 
Activiteitenprogramma 2009 
 
Woensdag 11 februari 2009. Lezing: De Eelder- en Peizermaden, de achtertuin van de stad 
Groningen door Jacob de Bruin (Natuurmonumenten) 
Goed bezochte lezing (ongeveer 60 personen) over het grote herinrichtingsgebied ten zuidwesten van 
de stad Groningen. 
 
Zaterdag 28 februari 2009. Excursie naar het Hunzedal en Gieten o.l.v. Wim Woudman 
Ongeveer 25 personen in een lange rij auto’s trotseerden de waterkou bij deze geslaagde excursie. 
 
Woensdag 18 maart 2009. Dubbellezing: Spotvogel, vogel van het jaar 2008 door Egbert 
Boekema & Geelgorzen en Grauwe Ganzen in Oost-Groningen door Leon Luijten 
(Staatsbosbeheer). 
Deze avond, waarbij ongeveer 40 personen aanwezig waren, was een dubbellezing over drie soorten. 
Voor de pauze ging het over de vogel van het jaar 2008 en na de pauze ging het achtereenvolgens 
over de Grauwe Ganzen van Tetjehorn en de Geelgorzen in Oost-Groningen, zodat er eigenlijk sprake 
was van drie lezingen. 
 
Woensdag 20 t/m zondag 24 mei 2009. Excursie: kampeerexcursie naar het Elbegebied, 
Duitsland. 
Deze buitenlandexcursie in het Hemelvaartsweekend naar het gebied van de Elbe bij Gartow-
Dannenberg was al twee maanden van te voren volgeboekt (25 personen). Al eerder (2005) was er 
een excursie naar dit zeer vogelrijke gebied en ook nu was het weer een groot succes. Tijdens de 
excursie was er ook nog een avondlezing over Nachtzwaluwen door Peter Gräth. 
 
Zaterdag 5 september 2009. Wandelexcursie op Schiermonnikoog o.l.v. Klaas van Dijk 
Deze geplande excursie werd afgelast vanwege het slechte weer 
 
Woensdag 23 september 2009. Lezing: Zeevogels langs de Groninger kust door Martin Olthoff 
& Martijn Bot. 
Zo’n 47 personen hoorden en zagen wat er allemaal aan de Groninger noordkust (en dan vooral bij 
Lauwersoog) te zien is geweest de laatste jaren. 
 
Donderdag 15 oktober 2009. Lezing: de betekenis van het hamsteren van walnoten en eikels 
door Roeken door Jan Hulscher. 
Een interessante avond waarin Jan Hulscher verslag deed van het onderzoek dat hij samen met Peter 
Driessen heeft gedaan. Helaas was de opkomst met 17 personen nogal aan de matige kant. 
 
Zaterdag 14 november 2009. Wandelexcursie naar Diependal en het Hijkerveld o.l.v. Wim 
Woudman. 
Met ongeveer tien mensen gewandeld over de hei en langs de plas. Veel geluidjes in het bos 
bestudeerd, Op de vlakte en bij het water was het nogal winderig. Mooi excursiegebied (revisited!) en 
dichtbij! 
 
 

Bestuur 
Samenstelling 
In 2009 wijzigde de samenstelling van het bestuur door aftreden en verkiezing. In de ALV op 
22 april was Pieter Tepper volgens het rooster aftredend. Hij had aangegeven niet 
herkiesbaar te zijn. Verder trad Anne van der Zijpp, zoals eerder aangekondigd, tussentijds 
af. Tijdens een extra ALV in december werden Carrie Wesselius en Willem-Jan Fontijn 
gekozen als nieuwe bestuursleden.  
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In het bestuur hadden in 2009 de volgende personen zitting; tussen haakjes staan de 
hoofdtaken vermeld: 
 
Theo Jager  voorzitter 
Arjo Bunskoeke secretaris 
Ronald Nuiver  penningmeester/ledenadministratie 
Marinus Brijker lid (natuurbeschermingszaken) 
Anne van der Zijpp lid (pr/publiciteit) tot 22 april 2009 
Pieter Tepper  lid (contact met werkgroepen) tot 22 april 2009 
Carrie Wesselius lid m.i.v. 9 december 2009 
Willem-Jan Fontijn lid m.i.v. 9 december 2009 
 
Bestuursactiviteit 
Het bestuur kwam in 2009 tien keer bijeen. Er is getracht zo veel mogelijk zaken per email af 
te handelen. 
Gold zelfs in het jubileumjaar 2008 al dat interne verenigingszaken veel aandacht vergden, in 
2009 was dit hét hoofdthema.  
Vlak voor de ALV op 22 april trok het kandidaat-bestuurslid zich terug. Doordat twee 
bestuursleden aftraden had de vereniging na deze ALV nog maar vier bestuursleden. Al kort 
hierna bleek dat de statuten voorschrijven dat er vijf bestuursleden moeten zijn. Bij navraag 
bij de faculteit Rechten van de universiteit werd het vermoeden bevestigd: de vereniging had 
na 22 april weliswaar bestuursleden, maar geen bestuur. Het was daarbij niet geheel 
duidelijk wat de bestuursleden nu wel of niet mochten doen. De bestuursleden besloten dat 
er geen nieuwe activiteiten zouden worden ontplooid en dat begrijpelijkerwijs de prioriteit zou 
komen te liggen bij het op peil brengen van het aantal bestuursleden. In een brief werden de 
leden begin mei op de hoogte gebracht van de ontstane situatie. De dringende oproep in de 
brief voor nieuwe bestuursleden leverde 1 kandidaat-bestuurslid op. Door gericht vragen 
werd nog een tweede kandidaat-bestuurslid gevonden. Tijdens een extra ALV op 9 
december werden beide door de leden verkozen, waarmee de vereniging weer een voltallig 
bestuur had. Om potentiële problemen met name bij natuurbeschermingszaken te 
voorkomen (inspraakprocedures) werd in dezelfde ALV door de leden uitgesproken dat het 
handelen van de vier bestuursleden sinds 22 april moest worden beschouwd als zijnde 
handelingen van het bestuur. 
In het voorjaar vond in het bestuur een kleine verschuiving van taken plaats, waarbij de 
ledenadministratie in het gevolg de verantwoordelijkheid werd van de secretaris i.p.v. de 
penningmeester. Dit had mede te maken met overgang naar een centrale ledenlijst op een 
afgeschermd deel van de website. Groot voordeel van dit systeem is dat iedere belangheb-
bende meteen de beschikking heeft over de meest actuele lijst. Dit is bijvoorbeeld van 
belang bij de verzending van de Grauwe Gors. 
 
De problemen met de bestuursbezetting betekenden gelukkig niet dat er geheel geen 
activiteiten waren. Traditioneel ligt binnen onze vereniging het zwaartepunt van de 
activiteiten bij de werkgroepen en commissies. De meeste werkgroepen gingen gewoon door 
met hun bezigheden, lezingen en excursies werden georganiseerd, de website vormde weer 
een belangrijke spil en ook van Grauwe Gors verschenen drie fraaie nummers. 
Ook de inmiddels traditionele vogelaarsdag vond plaats. Deze dag wordt voornamelijk 
georganiseerd door het bestuur. Dit keer was als thema de Lauwersmeer gekozen, omdat 
het 40 jaar geleden was dat de dijk bij Lauwersoog werd gesloten. In deze periode is het 
gebied uitgegroeid tot een van de belangrijkste natuurgebieden in Noord-Nederland. De dag 
zelf werd weer goed bezocht. Met 69 personen was de zaal in de kazerne nagenoeg vol. 
 
Een belangrijke mijlpaal in 2009 was het uitkomen in september van het boek “Vogelge-
bieden in Groningen”; een voortvloeisel van het jubileumjaar 2008. Veel lof verdienen, 
samen met de vele auteurs en fotografen, de redactieleden Jan Allex de Roos, Theo Jager 
en Alco van Klinken alsmede de “Grauwe Gors-vormgever” Harm de Mooij. Als vereniging 
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kunnen wij er trots op zijn op deze publicatie. Dankzij sponsering kon het boek aan alle leden 
worden toegezonden die in de ledenlijst stonden begin september. 
De geringe aandacht in de (regionale) media heeft niet verhinderd dat de verkoop van het 
boek goed liep. Eind 2009 was de totale oplage van 1000 exemplaren vrijwel uitverkocht. 
 
Naast bovenvermelde zaken heeft het bestuur zich opnieuw met veel natuurbeschermings-
zaken bezig gehouden. Het bestuur tracht ook op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op 
het gebied van natuur en landschap door te investeren in contacten met andere organisaties. 
Er zijn goede contacten met provinciale instanties zoals de Milieufederatie Groningen, het 
Groninger Landschap, de waterschappen en de provincie Groningen, maar ook met 
landelijke organisaties als Natuurmonumenten, SOVON en Vogelbescherming Nederland 
(VBN). Marinus Brijker zit als vertegenwoordiger van het district Groningen in de ledenraad 
van SOVON. 
Het bestuur hecht veel waarde aan deze contacten, omdat, zo mogelijk al in een vroeg 
stadium, de belangen van vogels en natuurbescherming kunnen worden ingebracht bij 
plannen en projecten. Een goed netwerk is hierbij van belang. Dat betekent ook dat een deel 
van de verantwoordelijkheid hierbij bij de leden ligt om het bestuur op tijd op de hoogte te 
stellen van zaken die spelen in de provincie. 
Hieronder volgt een korte opsomming door Marinus Brijker van diverse natuurbeschermings-
zaken waar het bestuur mee bezig is geweest. 
 
Korte samenvatting natuurbeschermingsactiviteiten 2009 
 
Januari: 
Begin januari is Avifauna aanwezig geweest bij een bijeenkomst met de gedeputeerde over 
het faunabeheerbeleid en afschotvergunningen. E.e.a. is vastgelegd in een zienswijze 
waarbij met name het passieve karakter van het provinciale beleid als probleempunt vermeld 
is: de provincie volgt uitsluitend het landelijke afschotbeleid, hoewel er ruimte is voor eigen 
afwegingen.  
 
Februari: 
Er is gesproken met mensen die zich zorgen maken over de rigoureuze schoning van sloten 
door het waterschap Noorderzijlvest. Later in het jaar is de voorzitter aanwezig geweest bij 
een bijeenkomst van de nieuwe werkgroep Riet & Sloot in Niehove en Noorderzijlvest over 
een natuurvriendelijker schoningsbeleid door het waterschap. 
 
Maart 
Er is gesproken met een van de statenleden voor de PvdA over de visie van Avifauna op het 
natuurbeleid van de provincie in het algemeen en het faunabeheerplan in het bijzonder. 
Daarbij bleek dat met name het tracé van de nieuwe weg naar Winsum en Mensingeweer 
politiek zeer gevoelig ligt: het was onbespreekbaar. Voorts werd duidelijk dat natuurbeheer 
geen speerpunt van provinciaal beleid is. We hebben gepleit voor het ontwikkelen van een 
eigen provinciaal faunabeleid. 
Het bestuur volgt met zorg de ontwikkelingen rond de vloeivelden van de Suikerunie binnen 
de gemeente. 
 
April: 
Er is geconstateerd dat het waterschap Noorderzijlvest in april nog sloten heeft geschoond 
aan de noordkust. Avifauna heeft hierover een bezwaarbrief gestuurd aan het waterschap 
waarin is vastgesteld dat er sprake was van het schenden van de gedragscode van de 
waterschappen. Omdat hier geen reactie op kwam, is de AID ingeschakeld. In juni reageerde 
het waterschap alsnog met tegenspreken van het gestelde. 
Er was commotie rond de graafactiviteiten in het broedseizoen van het Provinciale 
Waterleidingbedrijf in de Onner- en Oostpolder. De gemeente Haren was niet of nauwelijks 
op de hoogte van het feit dat er uitgebreid gegraven werd. Ook is er overleg geweest met het 
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Groninger Landschap. Het bleek dat de vergunningaanvrage volgens de regels is verlopen, 
maar ook dat de MER waarop de zaak was gebaseerd, verouderd was en gebreken 
vertoonde.  
 
Juni 
Er is overlegd met de provinciale projectgroep die de Waddenfondsaanvragen coördineert 
aangaande het plan om een toeristisch fietspad over en aan de buitenzijde van de 
waddendijk aan te leggen. Avifauna geeft aan dat dit plan strijdig is met de bedoeling van het 
Waddenfonds en dat bij realisering zeer negatieve effecten te verwachten zijn voor zowel 
broedvogels als trekvogels. Het zal zeker getoets moeten worden in het kader van de NB-
wet, omdat het gaat om een ingreep aan de rand van en in een Natura2000-gebied. 
 
Er is een inspraakreactie gegeven op het ontwerp-bestemmingsplan Windpark Schermdijk 
Delfzijl, waarin Avifauna aangeeft dat het ontwerp-bestemmingsplan strijdig is met de Flora- 
en faunawet. De gevolgen voor de visdievenkolonie op de schermdijk zullen rampzalig zijn. 
Later in de maand neemt Theo Jager deel aan een overleg met de provincie over deze 
problematiek. Sindsdien zijn er geen zichtbare ontwikkelingen geweest. 
 
Avifauna is samen met de wetlandwacht van het Zuidlaardermeergebied aanwezig geweest 
bij een voorlichtingsavond over de beheerplannen voor het gebied in het kader van 
Natura2000. Er is gewezen op de samenhang met het Faunabeheerplan van de provincie 
waar het gaat om de opvang van ganzen en Smienten. De slotbijeenkomst in augustus is 
eveneens bezocht. 
 
September 
Er is samen met de wetlandwacht van het Zuidlaardermeergebied overlegd met de 
rayonbeheerder Zuid van het Groninger Landschap over diverse beheersaspecten van het 
gebied en de plannen van SGL. 
 
November 
Tijdens een bijeenkomst van de Milieufederatie Groningen is aandacht gevraagd voor de 
problematiek rond de vloeivelden van de Suikerunie. 
 
December 
De problematiek rond de vloeivelden is aan de orde gesteld via het Bestuurlijk Overleg 
Stadsnatuur. De terreinbeherende organisaties SGL en Natuurmonumenten zullen 
overleggen met Milieufederatie over het beheer. 
 
 
Korte toekomstblik 
In het jaarverslag 2008 werd geschreven: 
“Een blijvend probleem is het vinden van leden die voor wat langere tijd een actieve rol willen 
vervullen in de vereniging. Wat hierover in vorige jaarverslagen is geschreven is nog 
onverkort actueel.” 
Deze tekst geeft goed het continue probleem weer bij onze vereniging. In 2009 leidde dit tot 
een acuut bestuursprobleem, dat met enige moeite voorlopig werd opgelost. Het ligt in de lijn 
der verwachting dat bovenstaande tekst ook weer in het jaarverslag 2010 zal zijn terug te 
vinden. 
Het probleem van het vinden van actieve vrijwilligers is natuurlijk niet uniek voor onze 
vereniging, maar geldt eigenlijk voor alle organisaties die draaien op vrijwilligers; van 
voetbalclub tot kerk. Iedereen heeft het druk, geen tijd of vindt het gewoon te moeilijk. En, 
het moet worden gezegd: vaak zijn de gehoorde argumenten volkomen legitiem. 
Desondanks zijn actieve vrijwilligers noodzakelijk om een vereniging als Avifauna te laten 
functioneren. Zonder hen geen lezingen of excursies, geen website, geen Grauwe Gors om 
maar eens wat te noemen. 
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Een triest voorbeeld is wat dat betreft het Friese natuurtijdschrift Twirre, waarover begin 
2010 bekend werd gemaakt dat het wordt opgeheven. Niet omdat er te weinig abonnees 
waren of te weinig kopij, maar omdat er onvoldoende vrijwilligers zijn voor de redactie. 
 
Gelukkig is het zover (nog?) niet met Avifauna Groningen. Het bestuur zal in 2010 
ongetwijfeld weer veel tijd en energie moeten steken in het vinden van actieve vrijwilligers 
(ze melden zich zelden spontaan aan), maar er moet ook niet een te somber beeld worden 
geschetst. 
Zoals hierboven al aangegeven ligt bij Avifauna de kern van de activiteiten vooral bij de 
werkgroepen en commissies (inclusief webbeheer en redactie Grauwe Gors). En dan gaat 
het toch over een behoorlijke groep mensen. Er zijn wel verschuivingen te zien in de 
activiteiten. Zo beëindigt de Oeverzwaluwwerkgroep na 25 jaar de activiteiten vanwege 
gebrek aan opvolging, maar daar staat tegenover dat de Stadsvogelwerkgroep is 
heropgericht en dat een aantal mensen de Ransuilwerkgroep hebben opgericht. 
Avifauna Groningen fungeert als een soort (juridische) paraplu voor dit soort werkgroepen, 
die verder vrij zelfstandig functioneren. 
 
In 2009 heeft het speerpuntenbeleid van het bestuur nagenoeg stilgelegen. Het ligt in de 
bedoeling om de beide in het jaarverslag 2008 vermelde zaken verder op te pakken (zie het 
desbetreffende jaarverslag). 
Het betreft ten eerste de PR/Publiciteit naar buiten en ten tweede het vergroten van het 
aantal actieve vrijwilligers. Menskracht blijft mede sterk bepalend voor wat gedaan kan 
worden. Hierbij moet worden aangetekend dat dit bij een vereniging uiteindelijk toch een 
verantwoordelijkheid is van de leden. 
 
 

Financiën (toelichting) 
 
Er is besloten in de bestuursvergadering om het financiële jaar gelijk te laten lopen met het 
kalenderjaar. Dit liep voorheen van 01-04 t/m 31-03 
Hierdoor zitten er wat afwijkingen met de begroting 2009 
 
1) een groot gedeelte van de contributie 2009 is pas in jan/feb 2010 binnen gekomen. Dit 
wordt in de begroting van 2010 meegenomen 
 
2) verkoopopbrengsten van het boek zijn ook na jan 2010 binnengekomen, ook deze zijn in 
de begroting van 2010 verwerkt 
 
3) de onkosten van een Grauwe Gors zijn in februari 2010 betaald 
 
Ook een aantal punten op de begroting 2009 zijn (nog) niet uitgevoerd in 2009, zoals 
digitalisering & introductieprogramma, deze zullen opnieuw in de begroting worden 
opgenomen. 
 
De begroting voor 2011 zal in het najaar van 2010 tijdens een gecombineerde lezing 
(verkorte) Algemene Leden Vergadering worden besproken.  
Ook een eventuele contributieverhoging zal dan ter goedkeuring in deze extra ALV worden 
voorgelegd. 
 
Hieronder volgen respectievelijk de jaarrekening 2009 (inclusief cijfers begroting 2009) en de 
begroting 2010. 
 
 
 
20100413/EJB 
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Financieel overzicht Avifauna Groningen 2009 

Inkomsten Uitgaven 
 

Jaarrekening (sub)totaal begroting 
 

Jaarrekening (sub)totaal begroting 

Contributies 2008 369,50  350,00 Grauwe Gors 4382,44  5600 

Contributies 2009 tot 31-12-09 4879,51  6850,00 Porti Grauwe Gors 571,86  1200 

  5249,01  Zaalhuur en lezingen 717,60  800 

    Contributies en Donaties 69,50  75 

GR Gors Advertenties 409,00  400,00 onk vogelaarsdag 2009 1342,63  1100 

bijdrage vogeldag 294,00  400,00 Bijdrage Werkgroepen 150,00  500 

  703,00  Website (was vooruit betaald) 0,00  250 

    Bestuurskosten 162,09  200 

subsidie boek 6250,00   Kosten Girotel 63,41  75 

verkoopopbrengst boek 1348,50   repres 27,50  100 

  7598,50  Onk Ledenvergadering 193,20  250 

    vogel van het jaar 0,00  200 

rente spaarrek 3,86   verzekering 0,00  50 

rente asn 2009 112,93  100,00 acceptgiro's 0,00  100 

rente asn 2008 103,91   digitalisering Gg 0,00  1000 

  220,70  introductieprogramma 0,00  350 

    onvoorzien 0,00  600 

    kosten boek 7919,25  2000 

totaal inkomsten avifauna  13771,21 8100,00 totaal uitgaven avifauna  15599,48 14450 

subsidies werkgroepen 2008 5670,00   onkosten werkgroepen 2008/2009 5115,99   

totaal inkomsten werkgroepen  5670,00 5300,00 totaal uitgaven werkgroepen  5115,99 5300 

Beginsaldo bank    Eindsaldo bank    

giro 7471,59   giro 4174,25   

spaarrek 381,86   spaarrek 385,72   

Asn Bank 4217,09   asn bank 6236,31   

totaal bank  12070,54  totaal bank  10796,28  

Totaal balans  31511,75    31511,75  
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Begroting Avifauna Groningen 2010 

 Inkomsten  Uitgaven 

Contributie 2009  2000,00  Grauwe Gors 4400,00  

Contributie 2010 7000,00  Porti Grauwe gors 700,00  

  9000,00 enveloppen grauwe gors 400,00  

Gr Gors Advertenties 400,00  Zaalhuur en lezingen 800,00  

Bijdrage vogeldag 200,00  Contributies en donaties 75,00  

opbrengsten Boek 1000,00  onk vogeldag 2010 900,00  

  1600,00 Bijdrage Werkgroep 500,00  

rente spaarrek 0,00  Website  250,00  

rente ASN 2010 100,00  Bestuurskosten 200,00  

  100,00 Bankkosten 50,00  

   Representatie 1000,00  

   Onk Ledenvergadering (2x) 250,00  

   vogel v/h jaar 200,00  

   verzekering 50,00  

   digitalisering GG 1000,00  

   introductieprogramma 125,00  

   onvoorzien 500,00  

Inkomsten Vereniging  10700,00 Uitgaven vereniging  11400,00 

      

subsidie werkgroepen 2009  5300,00 onk werkgroepen 2010  5300,00 

TOTALE INKOMSTEN  16000,00 TOTALE UITGAVEN  16700,00 

Beginsaldo bank   Eindsaldo bank   

ING 4174,25  ING 3370,00  

ING spaarrek 385,72  ING spaarrek 390,00  

ASN Bank 6236,31  ASN Bank 6336,28  

  10796,28   10096,28 

Totaal balans  26796,28   26796,28 

 


